Referat af bestyrelsesmøde den 29. februar 2011
Til stede: Thorkild Lund, Ole Riis Jensen, Peter Kristensen, Poul Erik Sperling, Barbara Sejersen, Svend Erik
Mikkelsen, Henrik Larsen
Afbud: Birgitte Speich
1 Godkendelse af referat
Ingen bemærkninger.
2. Formel afholdelse af konstituering
Barbara overtager posten som kasserer. Thorkild fortsætter som formand og Peter som næstformand.
3. Siden sidst, herunder præsentation af de to nyvalgte medlemmer af bestyrelsen
Kongeørn ved Lille Brøndum giver problemer hos en økologisk hønseavler. Thorkild har haft kontakt med
Naturstyrelsen om sagen. Naturstyrelsen prøver at skræmme ørnene væk fra området.
Ørnens dag medførte besøg af 500 besøgende i Lille Vildmose skjulet.
I forbindelse med generalforsamlingen fik Thorkild en henvendelse fra Erik Larsen, der gerne vil yde en
indsats.
Poul Erik og Svend Erik præsenterede sig. Poul Erik har været medlem siden 1963, har været med til at
starte DOF NJ op, deltaget i de to første Atlasprojekter samt drevet Vildtfarm Nord. Har fået mere tid nu.
Svend Erik har været aktiv siden 1976 og DOF medlem siden 1977, driver primært fugleinteressen i
Danmark. Er aktiv i Ulvedybsgruppen. Er mest aktiv i vinterhalvåret og frem til sommerferien. Er herudover
aktiv i sommerfuglekigger.
Annoncering på hjemmesiden blev drøftet. Der var enighed om, at alt fuglerelevant som udgangspunkt skal
på. Punktet drøftes nærmere på næste møde.
Barbara overvejer at arrangere tur for de gule spejdere i Skørping.
Barbara nævnte en avisartikel i Nordjyske om en fældet løvskov ved Løgstør. I artiklen stod, at det drejer sig
om et areal i en gammel fredet skov. Thorkild vil høre Brian Nilson, om han kender sagen.

Der mangler en person til at styre mødekalenderen. Ole Riis Jensen vil godt stå for dette.
Ole er blevet kontaktet af Skole- og kulturforvaltningen, der gerne vil have Vendsyssel Stenforening ind i
lokalerne. Dette blev accepteret, dog skal DN være indforstået. Ole afklarer med DN og melder retur.
Roar Poulsen fra Park og Natur hos Aalborg Kommune har ansøgt om midler til projekt vedr. hegning ved
Staun og Barmer enge. Henrik MT har henvist Roar Poulsen til Albert Steen-Hansen for yderligere
oplysninger.

4. Økonomi
Barbara uddelte det underskrevne regnskab med budget for 2012.
5. Bestyrelsesmøder i 2012
Torsdag den 19. april, onsdag den 6. juni, tirsdag den 14. august, mandag den 22. oktober og onsdag den
5.december.
5. Repræsentantskabsmøde den 28. og 29. april
Thorkild, Peter og Birgitte er medlemmer af repræsentantskabet. Birgittes plads den 28. og 29. april står
åben.
6. Hvad kan vi gøre for vores unge medlemmer?
Der var snak om at prøve at få samlet ungdomsmedlemmerne, og måske lave en tur eller lignende med
Simon eller René. Der skal måske laves et mere konkret projekt Atlas eller kasseprojekt.
7. Seminar for turledere?
Det blev drøftet at samle turlederne for at udveksle erfaringer, fx i Tofte skov i maj måned. Det overvejes at
involvere Allan Guido Nielsen.
8. Life+ projekt for Lille Vildmose – besøg af EU´s miljøkommissær
Der kører et EU projekt på 41 mio. kr over 5 år vedr. hegning, udsætning af kronvildt, reetablering af søer
mv. DOF er involveret via formidling og registrering. Thorkild skal udarbejde projektbeskrivelse sammen
med Roar. Møde for EU´s miljøkommissær den 21. maj, hvor Thorkild guider de særligt fugleinteresserede.
9. Måge og rågereguleringen i Aalborg
Henrik Holm Brask har skrevet til bestyrelsen vedr. reguleringen. Instruks vedr. måge og rågeregulering
ligger på Aalborg Kommune Park og Naturs hjemmeside. http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kulturnatur-og-fritid/Natur/Skadedyr-og-invasive-arter/Sider/Duer-og-Maager-i-Aalborg-Kommune.aspx
Omfanget af reguleringen er ikke ændret, men opgaven ligger nu i Aalborg Kommune. Problemet skyldes i
høj grad affald på gaderne, der giver Sølvmågerne mulighed for at fouragere. Thorkild orienterer Henrik.
10. Guldbæksagen
Der blev orienteret på Grønt råds møde i Aalborg. Thorkild skal med til møde den 8. marts om Guldbækken
som suppleant for Gert Rasmussen. Gert har udarbejdet et kort til Thorkild med forslag til ændring af
stiforløbet.
11. Skagen Fuglestation og Skagen Fuglefestival

Der holdes møde den 17. marts i Skagen om fuglestationen og Skagen Fuglefestival. Poul Erik Sperling
deltager som repræsentant for bestyrelsen.
12. Eventuelt
Thorkild og Brian Nilsson tager til Caretakermøde i Nymindegab.

